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 چکيده

ها و ، شامل نوه«وَلَد»(، یقیناً کلمة11)نساء، ﴾...أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ وَلَدٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ فَإِنْ...﴿در آیة شریفة

آید با نبود شود، زیرا اگر تنها به معنی فرزند باشد، الزم میترِ میّت نیز میهای پاییننسل

« ابن»با « وَلَد»ن برسد، ولی چنین نیست. البته از تفاوت مفهوم فرزند، تمامی ارث به والدی

رسد. شود: اوّالً با وجود فرزندِ میّت، دیگر هیچ ارثی به فرزندانِ همان فرزند نمیاستفاده می

های یتیمِ ثانیاً مالک در تقسیم ارث، فرزند بالواسطة میّت است. و امّا چرا با وجود فرزند، نوه

مقامی، صفت بالقوة نوه گردند، محل نقد و بررسی است. زیرا قائمث محروم میمیّت نیز از ار

یابد نه این که واسطه، این ویژگی را بر وی تفویض کند، تا است که با مرگ واسطه، فعلیّت می

گیرد تا به گفته شود: اگر در زمان مرگ میّت، واسطه زنده نباشد دیگر ارثی به وی تعلّق نمی

های ها و خواهرزادهتواند برای برادرزادهتقال یابد. از طرف دیگر، یک فرزند نمیمقامش انقائم

دهد: لفظ یتیمش که وی میان آنان و میّت واسطه نبوده، حاجب گردد. نتایج حاصله نشان می

و استفادة از اصل قرابت به جای قاعدة حجب حرمانی در تعیین درجه، موجب « وَلَد»مشترکِ

های یتیمِ میّت را نیز از ارث محروم کند. هدف این پژوهش، تبیین ند، نوهگردیده که یک فرز

 این مفهوم در آیات ارث است.

 .قرآن، سهم االرث نوه، حاجب، طبقات ارث، وَلَد :يديکل واژگان
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 منشنبی اله پاک

 دانشكده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، دکترای زبان و ادبیات عرب 

 
 نام نویسنده مسئول:

 منشنبی اله پاک

رث و تأثير آن در سهم اإلرث در آیات ا« وَلَد»مفهوم کلمة

 هاي یتيمنوه
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 مقدمه
 از نیز محترم فقهای است، پرداخته نآ جزئیّات و مبانی و اصول بیان به اندکی ظاهر به آیات در ارث، احكام مورد در کریم قرآن

 تحت ،(السالم علیهم)معصومان روایات به استناد با و کلیدی و اساسی بسیار حال عین در و کوتاه ظاهر به آیاتِ این به توجه با االیّام قدیم

   و الفرائض کتاب»عنوان

 که کرده نقل( ص)اکرم پیامبر از را حدیثی مسعود، ابن «المبسوط»کتاب از نراقی احمد. اند پرداخته ارث احكام بیان به «المواریث

 کریم قرآن تأکید هم لذا 0(11/1: 1241 نراقی،) أمَّتِی مِن یَنتَزِعُ ما أوَّلُ إنَّهُ وَ العِلمِ نِصفُ إنَّهُ وَ دِینِكُم مِن فَإنَّها الفَرائِضَ تَعَلَّمُوا: فرمایند می

 به است الزم ارثی هر تقسیم در حال هر به. نماید می تر سنگین را علم اهل وظیفة حدیث، این مفهوم هم و الهی حدود این رعایت بر مبنی

 است؟ چقدر وارث هر سهم -4 هستند؟ کسانی چه ورّاث -1: شود داده پاسخ اساسی سؤال دو

 افراد تمامی لذا. شوند می تقسیم قهطب سه بر نیز نَسَبی گروه و تقسیم سَبَبی و نَسَبی گروه دو به میّت وارثان اول، سؤال به پاسخ در

 هرکدام برای که این مگر هستند شریک ارث در گردد، می مشخص برایشان دوم سؤال به پاسخ در که سهمی اساس بر طبقه، یک در حاضر

 .باشند داشته مانعی یا و بوده حاجب مشخصی افراد یا فرد ها، آن از

 أَیُّهُمْ تَدْرُونَ ال أَبْناؤُکُمْ وَ آباؤُکُمْ... ﴿: فرماید می که جا آن دارد، اساسی نقش گانه سه طبقات به وارثان تقسیم در قرابت، اصل یقیناً

 مِنَ فَریضَةً﴿صورت به تنها اصل کدامین که گردد مشخص باید پس(. 11نساء،)  ﴾حَكیماً عَلیماً کانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ مِنَ فَریضَةً نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ

 می دوباره را طبقه یک افرادِ آیا نمونه برای کجاست؟ در اصل آن کاربرد و ندارد را آن پیرامون نظر اظهار حق احدی و گردیده تعیین ،﴾هِاللَّ

 دو این تفاوت همچنین است؟ حرمانی حَجب قاعدة اساس بر بندی تقسیم این یا کرد؟ تقسیم مختلف، درجات به قرابت اصل اساس بر توان

 قبلی، طبقة از نفر یک حتی وجود با گردد، می مشخص حكیم، خداوند تعیین با و قرابت اصل اساس بر که طبقه در زیرا یست؟چ در قاعده

 افراد تمامی درجه، یک از وارثی وجود با یعنی باشد، چنین نباید درجه در رسد می نظر به ولی رسد، نمی بعدی طبقة افراد به ارثی هیچ

 از وارثانی میان بودن واسطه دلیل به( فرزند مانند)اول درجة از وارثی حرمانی، حَجب قاعدة اساس بر بلكه گردند، محروم ارث از بعدی درجة

 ،(نوه مانند)4 درجة وارثانِ اواّلً زیرا. گردد حاجب( خودش فرزندان)وارثان همان برای تواند می تنها همدیگرند، طول در که میّت و دوم درجة

 را صفت این بخواهد واسطه که این نه رسد، می فعلیت به ویژگی این واسطه، مرگ با تنها و بوده دارا بالقوه صورت به را «مقامی قائم» صفتِ

 قرابت خاطر به دوباره را بعدی درجة افراد تمامی بتواند اول درجة از وارثی باشد قرار اگر ثانیاً. کند تسلیم و تفویض خودش، فرزندان به

 مشخص کسی چه را قرابت این میزان تر، مهم همه از داشت؟ خواهد تفاوتی چه طبقه با درجه صورت این در نماید، محروم ارث از بیشتر،

 اگر که حالی در. بشمارند حاجب یتیمش های-نوه برای نیز را میّت والدین گروهی که گردیده موجب فردی استنباط همین زیرا کند؟ می

 به طبقه، سه جای به نَسَبی، وارثان آید می الزم نتیجه در و گردیده ایجاد دیگری طبقات طبقه، یک درون در عمالً شود، فرض چنین

 ورّاث طبقات افزایش محترم فقهای غالب نه و دارد مطابقت کریم قرآن در ارث آیات با نه استداللی، چنین و گردند تقسیم بیشتری طبقات

 نجفی،)شمارد می مذهب ضروریات به قریب موارد از حتی و اجماع حاصل را گانه سه طبقات جواهر، صاحب که طوری به دارند؛ قبول را

1191 :91/144.) 

 ماده اما و اند گرفته جای اول طبقه در روند می پایین چقدر هر آنان فرزندانِ و اوالد و مادر و پدر ورّاث، طبقات بندی تقسیم در

 اهل فقهای البته. "برد نمی ارث او اوالد اوالدِ نفر، یک چه گر باشد، داشته الداو میّت گاه هر": دارد می بیان صراحت به مدنی، قانون 110

 بنتِ مَعَ االبنِ بنتُ: سَبعَةٍ فَرضُ السُّدسُ وَ دهند، می ارث پسری یتیمِ نوادگان به فقط میّت، دخترِ همراه به تعصیب قاعدة اساس بر سنت

 (. 9/422: 1244 نیشابوری، ثعلبی...)الصّلب

 و نیست ای شبهه و شکّ هیچ برد،¬نمی ارث میّت از فرزند همان فرزندِ دیگر فرزند، یک وجود با که حكم این درستی در اما و

 یک آیا که شود داده فقهی و علمی پاسخ ها پرسش این به باید ولی دارد، نكته این به اشاره نیز «ابن» با «وَلَد»کلمة مفهوم میان تفاوت

 آیة در شود؟ شمرده حاجب آنان برای تواند می نبوده، واسطه بزرگشان مادر یا پدر با خود یتیمِ های خواهرزاده و ها برادرزاده میان که فرزند

 نیز نوه یقیناً شود؟ می شامل نیز را تر پایین های نسل و ها نوه ،«ولد»کلمة آیا ،(11 نساء،)﴾...أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ وَلَدٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ فَإِنْ...﴿شریفة

 فرزند یک که گردد مشخص باید پس. گردد می محروم ارث از حاجب وجود با تنها و داشته قرار اول طبقه در میّت، فرزندان سایر همانند

 االبنُ وَ األمُّ وَ األبُ المیِّتِ إِلَى األَقارِبِ فَأقرَبُ: . گوید می باره این در طباطبایی عالمه باشد؟ حاجب تواند می میّت، نوادگان از کدامیک برای

 یقُومُون فَهُم واسطتُهُم فَقَدَت فإذا بِواسطتِهم بهِ یتَّصلونَ ألنَّهُم أنفسِهِما أوالدَ یمنعان البنتُ و االبنُ و المیتِ، بینَ و بینَهُم واسطةَ ال إذ البنتُ و

 بوده واسطه میّت و آنان میان که باشد حاجب تواند می هایی نوه برای تنها فرزند یک استدالل، این با(. 2/419: 1211 طباطبایی،) مقامَها

با دقت در معانی  خصوصاً محترم، فقهای های دیدگاه و مختلف تفاسیر به مراجعه با مقاله این در لذا. خودش فرزندانِ برای تنها یعنی است

طلبد که با پاسخگویی پویای شیعی می ها پاسخ علمی، فقهی و حقوقی داده شود. زیرا فقهشود به این پرسشدقیق آیات ارث، سعی می
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مستدلّ به این شبهات و در نتیجه با بازنگری اصولی در این احكام، بتوان دیدگاه و اهداف واالی شارع مقدس را که عین عدالت و انصاف 

 است، بیش از پیش آشكار و جهانیان را مجذوب این احكام متعالی اسالم نمود. 

 

 طبقات ارث -1
( )توضیح المسائل 11/11: 1241( )نراقی، 91/9: 1191اث نسبی بر اساس دیدگاه فقهای محترم شیعه )نجفی، طبقات سه گانه ورّ

 قانون مدنی( عبارتند از: 924( و )ماده 4019تا  4091طباطبایی حكیم، مسأله 

 شود. ها نیز میها و نویرهوالدین و فرزندان. فرزندان شامل پسران، دختران، نوه -1

-باشد، برادرزادگان و خواهرزادگان و فرزندان آنها نیز می، برادران و خواهران. نیاکان شامل جدّ، جدّه، پدران و مادران آننیاکان -4

 شوند.ها نیز جانشین پدران و مادرانشان می

های پدر و مادر در، و خالههای پدر و ماهای پدر و مادر، دائیها. شامل عموهای پدر و مادر، عمهها و خالهها، دائیعموها، عمه -9

 شوند.شوند، پسران و دخترانشان  نیز جانشین پدران و مادرانشان میهای نیاکان نیز میها و خالهها، دائیحتی شامل عموها، عمه

نِ مِن غَیرِ ارتفاعٍ وَ ترِ میّت نیز همانند فرزندانِ وی جزو وارثان طبقة اول هستند: األولَی، األبَواهای پایینبنا بر این نوادگان و نسل

 (.91/9: 1191الولدُ ذَکَراً کانَ أو غیرَهُ وَ إن نَزَل)نجفی، 

 

 اصول و قواعد مؤثر در تقسيم وارثان به طبقات و درجات مختلف -2

 تقسیم وارثان به طبقات و درجات مختلف، براساس اصول و قواعد مشخصی انجام یافته است ولی به علت اختالف نظر در تفسیر این

تر بر وارث دورتر)األقربُ یَمنعُ األبعدَ(. اصل تقدم وارث نزدیک -1اصول، گاهی شاهد اختالفاتی در احكام ارث هستیم، این قواعد عبارتند از: 

با قاعدة حَجب حرمانی و تفاوت آن  -2تر. قاعدة قائم مقامی و جمع آن با اصل تقدم وارث نزدیک -9طبقات ارث و تفاوت آن با درجات.  -4

 اصل قرابت.

 اصل )األقربُ یَمنعُ األبعدَ( 

، ﴾اللَّهِ مِنَ فَریضَةً﴿همچنان که در مقدمه بیان شد این حق تقدم یا همان میزان قرابت، توسط خداوند علیم و حكیم به صورت

 ﴾حَكیماً عَلیماً کانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ مِنَ فَریضَةً نَفْعاً لَكُمْ رَبُأَقْ أَیُّهُمْ تَدْرُونَ ال أَبْناؤُکُمْ وَ آباؤُکُمْ ...﴿مشخص گردیده است. لذا بر اساس آیة شریفة

؛ مطمئناً این )آباء( و )ابناء( که وارثانِ هر میّتی هستند، همگی به طور همزمان وارث نخواهند بود بلكه بر اساس اصل تقدم وارث (11نساء،)

 أَیُّهُمْ تَدْرُونَ ال﴿خواهند بود، و اما نكتة حائز اهمیت این است که بر اساس نصّ صریح تر بر وارث دورتر، گروهی بر گروهی دیگر مقدمنزدیک

حق اظهار نظر نداریم، پس در این خصوص باید به آیات ارث مراجعه  ، تشخیص آن تنها بر عهدة خداوند حكیم است و ما﴾نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ

استفاده کرده تا جلو این شبهه را « ابناء»در ابتدای آیه از کلمة« ولد»و « اوالد»جای عبارتگردد. نكتة دوم این است که در این جمله به 

گردد، تر را شامل نمیهای پایینواسطه را شامل شده و در نتیجه نوادگان و نسلتنها فرزندان بال« ولد»بگیرد که چنین تصور نشود عبارت

توانند وارث باشند که توضیح آن خواهد آمد. لذا به نظر ن اشخاص به طور همزمان نمیگردد که ایاگر چه از تفاوت آن دو نیز مشخص می

توان رسد با توجه به نص صریح این آیه، در درون هر طبقه که توسط خداوند متعال مشخص گردیده، دوباره با استناد به این اصل، نمیمی

تواند بر اساس اصل قرابت باشد بلكه بر اساس قه به درجات مختلف، دیگر نمیطبقات دیگری ایجاد کرد، به عبارت دیگر تقسیم افرادِ یک طب

ها به جای قاعدة حجب حرمانی است که با این اصل تفاوت ماهوی دارد. در حالی که یكسان شمردن این دو قاعده و به کارگیری آن

 اول(، تمامی افراد درجة بعدی از ارث محروم گردند.همدیگر، موجب شده حتی با وجود تنها یک نفر از افراد درجة اول)همانند طبقة 

 

 طبقات ارث و تفاوت آن با درجه -2-1

 ها، ما را در شناخت درست وارثان هر طبقه کمک شایانی خواهد نمود. های آنارائة تعریف دقیقی از این دو مفهوم و شناخت تفاوت

، عالوه بر معرفی دقیق ﴾... السُّدُسُ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ کانَ فَإِنْ الثُّلُثُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ وَرِثَهُ وَ وَلَدٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ فَإِنْ...﴿خداوند متعال در آیة شریفة

 اند، از این عبارات، موارد زیر قابل اثبات است: وارثان طبقة اول نَسبی، تعریف جامع و مانعی از این طبقه را نیز بیان داشته

 و تا زمانی که تنها یک نفر از وارثان این طبقه موجود باشد، از طبقات بعدی، کسی وارث نخواهد بود.وارث باید زنده باشد  -أ

، عالوه بر فرزندان «وَلَد»تنها پدر و مادر و اوالد میّت جزو وارثان طبقة اول هستند. البته باید مشخص گردد که آیا کلمة -ب

های عالوه بر پدر و مادرِ میّت، شامل اجداد و نسل ﴾...أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ...﴿آیا عبارت شود؟ همچنینباواسطه، شامل فرزندان بالواسطه نیز می

 شود؟باالتر نیز به عنوان وارثان طبقة اول می
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اند نه بر اساس قاعدة حجب حرمانی، کاتوزیان در نقد مشترک دانستن بندی شدهوارثان یک طبقه، بر اساس اصل قرابت تقسیم -ت

های خارجی آن احكام حجب حرمانی چیزی جز اجرای قاعدة وراثت در مصداق"گوید: ب حرمانی با اصل قرابت میمفهوم قاعدة حج

تر کند؛ واقع این است که خویش دورتر با وجود خویشان نزدیکتر، وارث دورتر را از ارث محروم نمینیست. به بیان دیگر، وارث نزدیک

-یشانی است که قابلیت ارث بردن از متوفی را دارند و به طور نوعی در گروه وارثان قرار میوارث نیست. بنیان نظریة حجب، اختالط خو

(. بنا بر این 192: 1991)کاتوزیان، ")وارثان بالفعل(« ترتقدّم خویش نزدیک»گیرند)وارثان بالقوّه(، با وارثان واقعی پس از اعمال قاعدة 

 بقه به درجات مختلف کاربرد دارد، نه در تقسیم آنان به طبقات مختلف.قاعدة حجب حرمانی، تنها در تقسیم وارثان یک ط

شود زیرا با وجود فرزندِ باواسطه تر میّت نیز میهای پاییندر این آیه عالوه بر فرزندان، شامل نوادگان و نسل« ولد»یقیناً کلمة -ث

اند، باز هم بر اساس همین آیه، وارث یز حاجبِ نوادگانش شمردهرسد. البته حتی کسانی که والدینِ میّت را ننیز تمامی ارث به والدین نمی

 انداند، اگرچه عمالً در درون طبقه، طبقة دیگری را ایجاد کردهبودنِ نوادگان را پذیرفته

و اما درجه، یک تقسیم بندی دیگر در درون یک طبقه است. لذا در تعیین درجه دوری یا نزدیكی یک شخص نسبت به " -ج

به طرف آن شخص رفت که اگر واسطه در بین نباشد درجة او یک خواهد بود مانند پدر و مادر و اوالد در طبقة اول، هر گاه دیگری باید 

گردد. مثالً برای رسیدن از اوالدِ ها به درجه اضافه میبرای رسیدن به شخص مورد نظر به اجبار باید از واسطه عبور کرد، به تعداد واسطه

مقامی در جایگاه ارثی قرار شود، که با اجرای سیستم قائممحسوب می« 4درجه »د از یک واسطه عبور کرد، اوالد اوالد اوالد به متوفی بای

 (.11و  10: 1992)مصلحی، "گرددها کاسته میگرفته و در نتیجه یک درجه یا بیشتر از درجة آن
 

 مادر               پدر                                                            

 متوفی                                                                   

                     

 (1درجه «)فرزندان میّت(              »4اوالد)پسر( )     (             1اوالد)دختر( )

  

 (4درجه «)نوادگان میّت»   (2(  اوالدِ اوالد)پسر()9(  اوالدِ اوالد)دختر()4اوالد)پسر() (  اوالد1ِاوالدِ اوالد)دختر()           
  

 (9درجه «)نتیجه میّت»    (2( اوالد اوالدِ اوالد)پسر()9()اوالد اوالدِ اوالد)پسر  (4اوالد اوالدِ اوالد)دختر()( 1اوالدِ اوالد اوالد )دختر()

 )طبقة اول(
 

ت برای قائم مقام، بدون هر گونه ارتباط با شخصیت واسطه و اصیل، وجود دارد و اجرای قائم مقامی باعث به بنا بر این صفت وراث

: 1992شوند)مصلحی، گردد و به همین سبب، اوالدِ اوالد هم هر چه قدر پایین برود جزء وارثان طبقة اول محسوب میفعلیت رساندن آن می

99 .) 

ها، همچنین عدم دقت به تفاوت میان اصل ستفاده از لفظ مشترکِ )وَلَد( برای تمامی این واسطهرسد به خاطر االبته به نظر می

قرابت و قاعدة حجب حرمانی در تقسیم وارثان، موجب شده که یک فرزند، حتی برای نوادگان یتیمِ میّت نیز حاجب شمرده شود. مصلحی 

ها فعلیت کند و وراثت آنو به بعد، جایگاه ارثی خاصی مشخص نمی 4دان درجة گذار برای خویشاونگوید: به همین خاطر قانونعراقی می

کنند گردد و به دنبال آن از مزایای موجود در جایگاه استفاده میها حاصل میندارد، بلكه در نتیجة قائم مقامی، عنوان فعلی وراثت برای آن

سازد ولی دیگر حقوق مربوط به جایگاه است، لذا قائم مقام، مالكیتِ ترکه هم میو مرگ واسطه تنها مقدمات ورود قائم مقام به جایگاه را فرا

ام، نه این که این اموال از پدرم به من این اموال را از طریق ارث از پدر بزرگم به دست آورده"دارد: آورد و اظهار میرا مستقیماً به دست می

رسد، ندارند نسبت به سهم ارثی که به فرزندان وی از طریق قائم مقامی می بر همین اساس طلبكارانِ پدر، حقی "ارث رسیده باشد.

 (.91و  99: 1992)مصلحی عراقی، 

 

 ترقاعدة قائم مقامی و جمع بين اجراي آن و اصل تقدم وارث نزدیک -2-2

وجود دارد، لذا برای های مختلفی هاست، ولی پیرامون شرایط اجرایی شدن آن، دیدگاهمقامی مورد قبول تمامی گروهقاعدة قائم

گوید: قائم مقامی یابی به یک دیدگاه واحد، الزم است این شرایط، مورد تجزیه و تحلیل علمی و فقهی قرار گیرند. مصلحی عراقی میدست

ط نزدیک دارد، عبارت است از این که اگر جایگاه ارثی از وجود وارث و عنوان ارثی به علتی خالی باشد، وارث دیگر که با این جایگاه ارتبا

http://www.joce.ir/


 89 -39، ص 7931 تابستان،  8، شماره و علوم جزا  حقوق ،فقه

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 

تری گردد. بنا بر این سیستم قائم مقامی در جایی قابلیت دارد که وارث نزدیکمند میجایگزین شده، از سهم اإلرث و حقوق و درجة آن بهره

برای (، نكتة قابل اهمیت این است که ایشان پس از بیان این شرط 99: 1992به متوفی در همان درجه وجود نداشته باشد)مصلحی عراقی، 

این مطلب، مطابق منطق حقوقی است؛ ولی آیا با انصاف و عدالت سازگاری دارد یا خیر؟ این امر به "دارد: اجرای قاعدة قائم مقامی، بیان می

) مصلحی "اندگذار ایران، منطق حقوقی را انتخاب کرده و بعضی دیگر جانب عدالت را برگزیدهگذاران بستگی دارد. قانونطرز فكر قانون

(. در تعریف دیگری چنین آمده است: فرض قانونی است که به موجب آن، گروهی از خویشان، جانشین حقوق ارثی نسل 92: 1992عراقی، 

تر، دو (. و اما کاتوزیان برای جمع بین اجرای این قاعده و اصل تقدم وارث نزدیک112: 1991گیرند)کاتوزیان، واسطة خود با متوفی قرار می

آید که پدر و مادر میّت دهد: یكی این که اگر بخواهیم بر اساس اصل قرابت عمل کنیم الزم میها پاسخ میطرح، سپس به آناشكال اساسی 

تر تر، حاجب و مانع برای نوادگانش شمرده شوند، از طرف دیگر اگر این قاعده را استثنا بر اصل تقدم وارث نزدیکنیز به عنوان وارث نزدیک

درجه بمیرد، وارثان او به قائم مقامی واسطة خود، میراث او را ببرند، اگرچه وارثانی از درجة قبلی آید؛ هر وارثی از گروه همبشماریم الزم می

-مقامی نه تنها اشكالی نداشته بلكه کامالً مطابق با قواعد ارثی است(. وی در پاسخ به اشكال اول میزنده باشند)البته چنین تعریفی از قائم

اند یا در حكم زندگانند، امكان دارد؛ وگرنه که نسل درگذشته، زنده« فرض»تر، با اینع قاعدة قائم مقامی و اصل تقدم وارث نزدیکگوید: جم

تر شمرد، مگر آنكه گفته شود: اصل منع وارث دورتر در داخل هر که مشهور است باید قائم مقامی را استثنا بر اصل تقدم وارث نزدیکچنان

(. البته با این استدالل، با اشكال سومی روبرو خواهیم شد که در 112: 1991شود نه رابطة صنفی با صنف دیگر)کاتوزیان، یصنف رعایت م

توانند برای جدّ و جدّه که در خط مستقیم صعودی از صنف دیگری هستند حاجب و مانع شمرده شوند این صورت فرزند و نوادگان نیز نمی

گوید: باید پذیرفت مقام ایشان گردند. و اما در پاسخ به اشكال دوم میه با مرگ پدر و مادر میّت، اجداد وی، قائمآید کو در نتیجه الزم می

تر نكشیده و آن را بر قائم مقامی حاکم ساخته است، در گذار در اجرای قاعدة قائم مقامی نیز دست از اصل تقدم خویش نزدیککه قانون

صل، حكومت با استثنا است. پس یا باید گفت استثنای وراثت قائم مقام، در صورت وجود وارثی از نسل گذشته، حالی که در رابطة استثنا و ا

گذار، با ایجاد فرض خود به استثنای دیگری برخورده است یا محدود به این مورد خاص است و دلیل فنی آن را نپرسید؛ یا پذیرفت که قانون

دهد: (. البته ایشان نیز در ادامه توضیح می111: 1991می وارثان دورتر را فراهم کرده است)کاتوزیان، واسطه، زمینة قائم مقاوجود نسل بی

بیند که پذیرد و عادالنه نمیاین وضع، موافق با قاعدة تقدم خویشان نزدیک است و از نظر منطقی ترجیح دارد، ولی داوری دل آن را نمی

ودتر از پدر بزرگ مرده است، از میراث او محروم بمانند. به همین جهت در مقام ترجیح نظم و ها، بدین جرم ناکرده که پدرشان زنواده

ها متفاوت شده است: بعضی مانند قانون مدنی ایران نظم و منطق را ترجیح داده است، و بعضی دیگر مانند قوانین فرانسه و عدالت، نظام

دهد، همچنین ها را در کنار عموی خود وارث پدر بزرگ قرار میگرفته است و نواده( جانب عدالت را 1142( و آلمان)ماده 211سویس)ماده 

دهد در حالی که منشأ این قانون (. ایشان نیز عدم رعایت عدالت را به قانون مدنی ایران نسبت می111: 1991است در طبقة دوم)کاتوزیان، 

گذاران بشری اگرچه با عدالت هم، د. البته انتساب چنین قوانینی به قانونبایست در شرع مقدس اسالم و در احكام ارث جست و جو کررا می

اند، دیگر سازگار نباشد، یک امر عادی و قابل پذیرش خواهد بود ولی اگر منتسب به فرائض الهی باشند که از آیات ارث استنباط شده

قوانین الهی همیشه همراه با عدالت بوده و خواهند بود. لذا  ناسازگاری آن با عدالت به این سادگی پذیرفتنی نخواهد بود، زیرا حدود و

تر که توسط خداوند حكیم مشخص گردیده، تنها در همچنان که در تفاوت میان طبقه و درجه بیان گردید، اگر اصل تقدم خویشِ نزدیک

حرمانی، وارثان واسطه، تنها برای فرزندان  گانه به کاربر گرفته شوند و در درجه نیز بر اساس قاعدة حَجبتقسیم وارثان به طبقات سه

خودشان، حاجب و مانع باشند، در نتیجه بر اساس قاعدة قائم مقامی، به محض مرگ واسطه، نوادگانِ یتیم در جایگاه واسطة خود قرار گرفته 

شویم که بخواهیم به هر شكل ممكن نمی گردند. در این صورت، نه تنها با این اشكاالت روبروو به میزان سهمِ آن جایگاه، در ارث سهیم می

اند و حقوق گذاری شدهها را توجیه کنیم، بلكه با اصالح قوانین قبلی و اجرای درست و اصولی این قواعد که بر اساس عدالت و انصاف پایهآن

 گردد.نوادگان یتیم در آن رعایت گردیده، شارع مقدس نیز به ناعدالتی متهم نمی

 

 تری و تفاوت آن با اصل تقدم وارثان نزدیکقاعدة حَجب حرمان -2-3

همچنان که بیان شد عدم دقت به تفاوت میان این دو اصل و قاعدة ارثی، مشكالتی را به بار آورده است در حالی که ارائة تعریف 

ها جلوگیری نماید. بنا بر این اهتواند این اشكاالت را حلّ و فصل نموده و از اختالف دیدگها و شناخت کاربردهای متفاوتشان میدقیقی از آن

اگر قرار باشد تقسیم وارثان نسبی به طبقات سه گانه نیز بر اساس این قاعده انجام پذیرد، در این صورت چه نیازی به اصل قرابت خواهد 

چه مفهومی خواهد بود؟ همچنین اگر تقسیم افراد یک طبقه به درجات مختلف نیز بر اساس اصل قرابت باشد، پس قاعدة حَجب حرمانی 

داشت؟ از طرف دیگر اگر این دو قاعده، کاربرد یكسانی داشته و هیچ تفاوتی با هم نداشته باشند، در این صورت چه نیازی به وضع چنین 

 ای بوده است؟قاعده
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است که  حجب حالت وارثی( و در اصطالح حقوقی عبارت است از: 91/11: 1191حَجب در لغت به معنای منع کردن است)نجفی، 

 لحقُیَ وَ"گوید: ق.م(. شهید اول در تعریف آن چنین می 992ماده)شودمحروم می یا جزئاً وارث دیگر از بردن ارث کالً بودنِ یواسطهه ب

 األجدادُ وَ األخوةُ مَّ، ثُاألجدادَ وَ األخوةَ ونَحجبُیَ األوالدُ وَ بوانِاالَ، فَعیدَالبَ ریبِالقَ جبِی حَما فِکَ اإلرثِ ن أصلِعَ تارةً وَهُ ، وَجبِالحَ ذلکَبِ

 وینِبَاالَبِ بُتقرِّالمُ . وَاإلمامَ امنُالضّ ، وَریرةِالجَ ضامنَ المعتقُ ، وَالمعتقَ حجبُیَ ریبُالقَ مَّم، ثُهُأبناءَ ونَحجبُم یَهُ مَّ، ثُاألخوالَ وَ عمامَاألَ ونَبُحجَیَ

 سألةٌمَ یَهِ ، وَنهُمِ أقربَ إن کانَ وَ ألبِلِ مَّالعَ عُمنَه یَإنَّفَ األمِّ وَ ألبِلِ مٍّعَ ی ابنِإال فِ رجِی الدَّتساوِ معَ بِاألَبِ بَرِّقَتَالمُ حجبُیَ

یک نوع حجب این است که از اصل ارث مانع گردد، همانند حجب قریب، بعید "یعنی:  .(442: 1211)محمد مكی شهید اول، "......ةٌإجماعیَّ

ها را ها و داییها و خالهالد، برادران و خواهران و اجداد را حاجب شوند سپس برادران و خواهران و اجداد، عموها و عمهرا پس پدر و مادر و او

گردند، همچنین وارث نزدیک، فرد معتق را و معتق، ضامن جریره را و ضامن جریره، شوند سپس ایشان فرزندانشان را حاجب میحاجب می

رث پدری و مادری، وارث پدری را در صورت تساوی درجه حاجب گردد مگر در پسر عموی پدری و مادری که امام را حاجب گردند. و وا

 ."تر است و آن یک مسألة اجماعی است........شود اگرچه از لحاظ درجه از وی نزدیکعموی پدری را حاجب می

رآمده است. و اما بیان قاعدة حجب به این صورت کلی و در قانون مدنی ایران نیز تمامی این موارد به صورت مواد متعدد قانونی د

بندی وارثان در طبقات سه گانه و به تفاوت میان طبقه با درجه که ریشه در آیات قرآن کریم دارد، موجب گردیده بدون توجه به طبقه

اند نیز جزو افراد محجوب منظور گردند، در حالی که با توجه به محرومیت افرادی که به خاطر قرار گرفتن در طبقات بعدی جزو وارثان نبوده

کند؛ واقع این است تر وارث دورتر را از ارث محروم نمیبایست جزو وارثان باشد، زیرا وارث نزدیکتعریف اصطالحی حجب، فرد محجوب می

تواند در درون یک طبقه معنی و این قاعده تنها می(. لذا 192: 1991تر وارث نیست)کاتوزیان، که خویش دورتر با وجود خویشان نزدیک

 مفهوم داشته باشد.

از طرف دیگر چنین تعریف مشترکی از حَجب و اصل قرابت، موجب شده که بر اساس این قاعده نیز همانند اصل تقدم وارث 

در حالی که  ن یتیم نیز حاجب شمرده شود.تر، در درون یک طبقه، یک فرزند)وارث درجة اول( برای تمامی نوادگان حتی برای نوادگانزدیک

اگر این قاعده در مفهوم خود و در محل خودش استفاده شود، تنها با مرگ واسطه)حاجب(، بر اساس قاعدة قائم مقامی، فرزندان وی به 

 گردند.همراه سایر فرزندان میت، در ارث سهیم می
 

 و مفهوم آن در آیات ارث« وَلَد»معناي لغوي -3

د(؛ اصلٌ صحیحٌ و هُوَ دلیلُ النَّجلِ و لکند: )ورا چنین بیان می« وَلَد»معنای لغوی کلمة ،«معجم مقایيس اللغة» ابن فارس در

ت و د(؛ ریشه و اساسِ صحیح اسل(. یعنی: )و2/129: 1911النَّسلِ ثُمَّ یُقاسُ علیهِ غیرُهُ. مِن ذلِکَ الوَلَدُ، وَ هُوَ لِلواحدِ وَ الجَمِیعِ )ابن فارس، 

شوند. از جملة آن، کلمة)ولد( است، و آن برای های بعدی است، لذا دیگران با آن اصل، سنجیده میآن اصل، راهنمای ذریّه و سالله و نسل

رود. بنا بر این )ولد( را به این علّت )ولد( گویند که یک فرزند با نیاکان خود که اصل و ریشة او هستند، مفرد و جمع یكسان به کار می

 گوید:تواند فرزندان بالواسطه و هم فرزندان با واسطه را شامل گردد. فراهیدی میشوند و با این تعریف، )ولد( هم مینجیده و شناخته میس

ابر این گاهی کلمة)ولد( (. بن11/ 9 :1210)فراهیدی،  هُرهطُ أى -خساراً إلّا هُدُلَوَ وَ همالُ دهزِیَ ملَ -تفسیرِ یفِ: قالُیُ وَ. معنىً یفِ هُرهطُ وَ هُولدُ

/ النساء] وَلَدٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ فَإِنْ: تعالى اللّه قال. المَوْلُودُ: الوَلَدُبر قوم و قبیله نیز داللت دارد. راغب نیز آن را به معنی کلی)مولود( دانسته است؛ 

: الوَلَدُ: الحسن أبو قال[ 1/ القصص] وَلَداً نَتَّخِذَهُ أَوْ: قالآمده است؛  ، همچنین به معنی)فرزند خوانده([101/ األنعام] وَلَدٌ لَهُ یَكُونُ أَنَّى ،[11

)ابن منظور، هرِالظَّ دِلَوَبِ شبیهِالتَّ ىلَعَ الرَّهْطُ: أَیضاً الوَلَدُدر لسان العرب نیز چنین آمده است؛ . (992: 1214)راغب اصفهانی،  االبنة و االبن

1212: 9/229 .) 

تنها فرزندان  -1چه باشد، مفهوم این کلمه در آیات ارث از سه حالت خارج نیست، « ولد»این که معنای لغوی حال صرف نظر از 

فرزندان بالواسطه و فرزندان  -9گردد. به طور همزمان هم شامل فرزندان بالواسطه و هم فرزندان باواسطه می -4شود. بالواسطه را شامل می

تواند صحیح باشد زیرا هیچ گروهی گردد. یقیناً مفهوم اول و دوم نمیبطنی نسبت به بطن بعدی شامل میباواسطه را با رعایت حق تقدم هر 

اند. و اما به طور کلی نوادگان را از ارث محروم نكرده و به صورت همزمان نیز تمامی نوادگان را در کنار تمامی فرزندان در ارث شریک نكرده

سورة  11که نوادگان در چه حالت و به چه میزان در ارث شریكند؟ عالمه طباطبایی در تفسیر آیة در مفهوم سوم نیز باید مشخص گردد 

 كمَحُ نَّأَ ىلَعَ اللةٌدَ األوالدِ ىلَإِ بناءِاألَ فظِلَ نْعَ دولِالعُ یفِ وَ": اند، مفهوم سوم را پذیرفته«ابن»با کلمه« ولد»نساء، با توجه به تفاوت کلمه

 البْنِ وَ انِهمَسَ االبْنِ نْتِبِلِفَ هِبِ ونَلُصِتَّیَ نْمَ كمُحُ مْهُكمُحُفَ نازالفَ األوالدِ أوالدُ اأمَّ وَ ،ةٍطَواسِ البِ تُیِّالمَ دهُلَوَ مابِ وصٌخصُمَ ینِهمَالسَّ وَ همِالسَّ

 االبْنِ فظُلَ اأمَّ وَ ه،بِ ونَلُصِتَّیَ نْمَ كْمُحُ األخواتِ وَ اإلخوةِ أوالدِ یفِ كمَالحُ نَّأَ ماکَ مهِتِبَرتَمَ لىعَ مُدَّقَتَیَ نْمَ ناکَهُ نْكُیَ ملَ ذاإِ واحدٌ هْمٌسَ نْتِالبِ

 به را« أوالد»کلمه« أبناء»لفظ جاى این که به در و"یعنی:  .(2/401: 1211)طباطبایی، "دِالوالِ نَمِ مُّأعَ األبَ أنَّ امَکَ ةِطَالواسِ فْیِنَبِ یقضِیَ الفَ

 متولد میّت خود از واسطه بدون که است فرزندانى به مخصوص «پسر سهم دو»و « دختر سهم یک»حكم این که بر است لتىدال برده، کار
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 بر بنا شوند.مى متصل میّت به او به وسیله که است کسى حكم حكمشان، تر،پائین و نبیره و نتیجه و نوه یا واسطه با فرزندان اما و اندشده

کسی که از لحاظ رتبه بر  مورث، مرگ حال در که است صورتى در این البته برد،مى سهم یک پسرِ دختر، و بردمى سهم دو دخترِ پسر، این

کلمه  جاى به کریم قرآن اگر و است. چنین این ها نیزآن فرزندان و خواهران و برادران در حكم همچنین .نباشند آنان مقدّم است، زنده

 :کلمه دو میان فرق این که چنانهم کند،نمى اقتضا را واسطه نفى کلمه، این چون د،فهمانْنمى را نكته نای بود آورده را« أبناء»، «أوالد»

 عَمَ ثُرِیَ ال االبنِ ابنَ أنَّ ینِعَوضِالمَ یفِ یقةِقِالحَ ىلَعَ هُملُحَ نُیِّبَیُ. همچنین در تفسیر دیگری چنین آمده است: "هست نیز« والد»و  «أب»

: 1240)اندلسی ابو حیان، 1األمِّ لةَنزِمَ ةُدَّالجَ ال وَ ،هِودِجُوُ عَمَ االبنِ نزلةَمَ االبنِ ابنُ نزلُیَ ملَفَ ،إجماعٍبِ لثُالثُّ هالَ فرضُیَ ال ةَدَّالجَ أنَّ وَ ،االبنِ

-ش در آن جایگاه قرار میباشد و پس از مرگ وی، فرزندانیعنی: چون تا زمانی که خودِ پسر زنده است دیگر پسر وی وارث نمی .(9/199

در مفهوم حقیقی خودش به کار رفته است)به عبارت دیگر، استفادة آن برای نوادگان به مفهوم « ولد»گردد که کلمةگیرند، مشخص می

برابری  ، قائم مقامی نوادگان در جایگاه واسطة خود را قبول نداشته و به طور کلی به دو«عمانی»مجازی آن است(. البته گروهی از جمله 

 (.11/110: 1241اند)نراقی، سهم پسر نسبت به دختر حتی در میان نوادگان میّت نیز اگرچه پسر، نوادة دختری میّت باشد، رأی داده

باشند با این تفاوت که این ویژگی برای آنان به صورت بالقوه بنا بر این نوادگان نیز همانند فرزندان میّت، جزو ورّاث طبقه اول می

یابد، نه این که شخص واسطه بخواهد این ویژگی را به فرزندان خود تفویض و تسلیم نماید)مصلحی با مرگ واسطة خود، فعلیّت می بوده و

 (.99: 1992عراقی، 
 

 ادلّه الزم براي تقسيم ورّاث به طبقات سه گانه و ميزان سهم آنان -4

 فرماید:خداوند متعال در خصوص وارثان طبقة اول می

 لِأَبَوَیْهِ وَ النِّصْفُ فَلَهَا واحِدَةً کانَتْ إِنْ وَ تَرَکَ ما ثُلُثا فَلَهُنَّ اثْنَتَیْنِ فَوْقَ نِساءً کُنَّ فَإِنْ الْأُنْثَیَیْنِ حَظِّ مِثْلُ لِلذَّکَرِ أَواْلدِکُمْ فی اللَّهُ یُوصیكُمُ﴿

 .(11نساء،)4﴾.. السُّدُسُ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ کانَ فَإِنْ الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ وَلَدٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ فَإِنْ دٌوَلَ لَهُ کانَ إِنْ تَرَکَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا واحِدٍ لِكُلِّ

رطی دارد، البته به شهای مختلف به وضوح بیان میدر این آیه خداوند متعال ورّاث طبقة اول و میزان ارث آنان را در تمامی حالت

 که موارد زیر رعایت گردند:
 

 در این آیه ﴾أَبَواهُ ﴿مفهوم  -4-1
گردد، اگر چه به کارگیری همین عبارت دلیلی است بر این ، تنها پدر و مادرِ بالواسطه را شامل می﴾أَبَواهُ ﴿در آیة فوق الذکر عبارت

ر و مادر نسبت به فرزندانشان در طبقة اول خواهد بود. که حكم جد و جده و باالتر نسبت به کاللة میّت در طبقات بعدی، همانند حكم پد

شود. ثانیاً اگر شامل آنان هم بشود، الزم زیرا اوالً به صورت تثنیه به کار رفته پس شامل اجداد میّت که یقیناً بیش از دو نفر خواهند بود، نمی

سد، در حالی که چنین نیست بلكه برادران و خواهران نیز به آید تنها با نبود فرزند و پدر و مادر میّت، تمامی ارث به اجداد وی برمی

 فَإِنْ﴿استفاده کرده که با توجه به تخصیصی که با عبارت« أمّه»، جزو وارثان طبقة دوم هستند. ثالثاً در ادامه به صراحت از کلمة«کاللة»عنوان

تواند حاجب نقصانی باشد و شود نه جده، زیرا برادرِ میّت تنها برای مادرِ وی میمیخورده است، تنها شامل مادر  ﴾السُّدُسُ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ کانَ

 وَ وانِال االبَإ دِلَالوَ عَمَ ثُرِال یَ وَ طبقه هستند. همچنان که در کتاب)تهذیب االحكام( در حدیثی به این نكته اشاره شده است:....اش همبا جدّه

(. یعنی: همراه فرزند تنها پدر و مادر و شوهر و 1/410: 1212...)شیخ طوسی،  االخوةُ وَ لدُإال الوَ لثِن الثُّعَ االمَّ حجبُال یَ ، وَرأةُالمَ وَ وجُالزَّ

 شوند.برند و تنها فرزندان و برادران و خواهران میّت، مانع سهم یک سومی مادر میهمسر، ارث می
 

 مفهوم جمع جبري در ميزان ارث -4-2

اند با همدیگر جمع جبری شده و در نتیجه با مشكل اضافه و کم بودن از واحد، روبرو اعداد کسری بیان شدهاین سهام که به صورت 

های متفاوت نفر به نسبت 9شتر را به صورت سالم در میان  11نشویم، همانند آن مسألة معروفی که از حضرت علی)ع( پرسیدند که 

که هنوز مردم آشنایی چندانی به علم ریاضی نداشتند به صورتی که عموم مردم متوجه تقسیم نمایند. حضرت در آن زمان  

                                                           
برد همچنین جده به طریق اجماع سهم همراه با پسر ارث نمیشود، یكی این که پسرِ پسر اش استعمال گردد، در دو حالت نمایان میاین که )ولد( در معنای حقیقی - 1

 گیرد.گیرد همچنین جده در جایگاه مادر قرار نمیبرد، پس پسرِ پسر با وجود پسر در جایگاه وی قرار نمیثلث نمی
 یک اگر و است ترکه( سوم دو) ثلث دو همه فرض باشند، فرن دو از بیش دختران اگر پس برند، ارث دختران برابر دو پسران که است این شما فرزندان حق در خدا حكم -4

 صورت این در باشد مادر و پدر به منحصر وارث و نباشد فرزند اگر و باشد فرزند را میت که صورتى در است ترکه سدس یک مادر و پدر از یک هر فرض و نصف باشد، نفر

 گرفته تعلق میت مال به که دین و وصیت حق آنكه هر پس برد، خواهد سدس مادر فرض این در باشد انیربراد را میت اگر و( رسد پدر به باقى و) بردمى ثلث یک مادر

( احكام این( )کنید مراعات ارث حكم در تا) دانیدنمى نزدیكترند شما به بردن ارث به و صالح و خیر به یک کدام خویشان و فرزندان یا پدران که را این شما شود، استثنا

 )ترجمه المیزان(.است آگاه خلق مصالح همه به و دانا چیز ره به خداوند زیرا فرماید معین باید خدا که ستا اىفریضه
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شتر گردیده  11ها شتر دادند که مجموع آن 4شتر و به سومی  2شتر و به دومی  1شوند یک شتر به تعداد کل اضافه نموده سپس به اولی 

 ( که چنین جمعی را امروزه در علم ریاضی جمع جبری گویند.1/19: 1912، شوشتریو در پایان یک شتر اضافه شده را نیز برداشتند)

 

جا تنها به طلبد، لذا در اینگنجد بلكه این موضوع یک مقالة مستقلّی را میالبته توضیح کامل این مطلب یقیناً در این مقاله نمی

 وَ...﴿، بر اساس نصّ صریح آیة شریفةیک دختر باشدمادر و  اگر وارث، پدر وشود. برای مثال توضیح مختصری همراه با یک مثال بسنده می

کلّ مال را به دختر و به هر کدام از  ، اگر بخواهیم ﴾...وَلَدٌ لَهُ کانَ إِنْ تَرَکَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا واحِدٍ لِكُلِّ لِأَبَوَیْهِ وَ النِّصْفُ فَلَهَا واحِدَةً کانَتْ إِنْ

 از کلّ مال اضافه خواهد ماند.                                              بدهیم،  پدر و مادر نیز 

ولی اگر این اعداد کسری را بر اساس قانون ریاضی با یكدیگر جمع جبری نماییم، آن مقدار اضافی نیز به همان نسبت، به سهم هر 

 گردد، یعنی:میکدام از ورّاث اضافه 

      

کنیم تا سهم واقعی آنان از کل مال به دست آید، در نتیجه ضرب می ها را به قبل از تقسیم کلّ ارث به هر یک از سهام، آن 

 شود:      سهم دختر می

 شود:           و سهم هر یک از پدر و مادر نیز بر همین اساس می

 اند:همچنان که تعدادی از مراجع محترم نیز چنین عمل کرده

)طباطبایی گیردمادر و یک دختر باشد، یک پنجم به پدر و یک پنجم به مادر و بقیّه به دختر تعلق مى اگر وارث، پدر و

قسمت تقسیم و  2البته عالوه بر این مورد در حالتی که دختر تنها با یكی از والدین باشد نیز بیان شده که به  .(4114مسأله : 1911حكیم،

 (.194تا 11/111: 1241شود)نراقی، داده می و به پدر یا مادر  به دختر 

باقیمانده را دوباره به همان نسبت قبلی میان پدر و مادر و دختر   کنیم وق.م بخواهیم عمل  109بنا بر این اگر بر اساس ماده 

 اضافه خواهد ماند.  تقسیم نماییم، از لحاظ قانون ریاضی باقیماندة این تقسیم، هرگز به صفر نخواهد رسید و در هر بار تقسیم، 
 

 دالیل اثبات طبقه اولی براي نوادگان  -4-3

-شامل نوادگان و نسل« وَلَد»باشد که کلمةمی ﴾أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ وَلَدٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ فَإِنْ﴿لیل قرآنی برای اثبات این موضوع، آیة شریفةتنها د

دُ الوَلَدِ ذُکُوراً کانُوا أو نقل شده است: فَإن لَم یَكُن لَهُ وَلَدٌ وَ کانَ وَلَ« زراره»شود. و اما روایت مشهوری در این خصوص از تر نیز میهای پایین

زلَةِ البَناتِ یَرِثونَ میراثَ البَناتِ وَ یَحجبُونَ األبَوَینِ وَ إناثاً فَإنَّهُم بِمَنزلَةِ الولدِ وَ وَلَدُ البَنِینَ بِمَنزلَةِ البَنِینَ یَرِثونَ میراثَ البَنِینَ وَ ولَدُ البَناتِ بِمَن

)نراقی، 1الصُّلبِم األکثَرِ وَ إن سَفَلُوا بِبَطنَینِ وَ ثَالثَةٍ وَ اَکثَرَ، یَرِثُونَ ما یَرِثُ وَلدُ الصُّلبِ وَ یَحجبُونَ ما یَحجبُ وَلدُ الزَوجَ وَ الزَّوجةَ عَن سَهامِهِ

 عَمَ اهللِ لقِخَ آحدٌ مِن ثُرِال یَ وَ(. شیخ طوسی نیز همین حدیث را تنها با یک عبارت اضافی در ابتدای آن ذکر کرده است: 11/191: 1241

نراقی در ادامه به بیان موارد اختالفی نیز پرداخته  .(1/491: 1212فَإن لَم یَكُن لَهُ وَلَدٌ....)شیخ طوسی، ، ةُوجَالزَّ وَ وجُالزَّ وَ وانِبَا االَإلّ دِلَالوَ

وه بر عدم وجود فرزندان، عدم وجود والدینش را است، از جمله به روایتی که شیخ صدوق با استناد به آن، برای قائم مقامی نوادگان میّت، عال

غیرُهُنَّ  وارثٌکند؛ صحیحةُ البجلّی عَنِ الصّادِقِ)ع(: بَناتُ اإلبنةِ یَقُمنَ مَقامَ اإلبنَةِ إذا لَم یَكُن لِلمَیِّتِ بَناتٌ وَ ال نیز شرط دانسته است، اشاره می

                                                           
در جایگاه پسران قرار گرفته و پس اگر میّت فرزندی نداشت ولی نوه)فرزندِ فرزند( داشت چه پسر باشند و چه دختر، آنان در جایگاه فرزند قرار گرفته و فرزندانِ پسران  1

برند و والدین و شوهر و همسر را از سهم بیشترشان حاجب برند و فرزندانِ دختران در جایگاه دختران قرار گرفته و سهم دختران را به ارث میم پسران را به ارث میسه

گردد چه را که فرزند بالواسطه حاجب میبرند و آنارث میبرد، آنان نیز به چه را که فرزند بالواسطه به ارث میگردند هرچند که دو بطن یا سه و بیشتر پایین بروند، آنمی

 گردند.آنان نیز حاجب می
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. و صحیحةُ الخزّاز: کُلُّ ذی رَحمٍ بِمَنزلةِ الرَّحمِ الَّذی یَجرُّ بِهِ إال أن 1غیرُهُنَّ وارثٌن لِلمَیِّتِ وَلَدٌ وَ ال وَ بَناتُ اإلبن یَقُمنَ مَقامَ اإلبنِ إذا لَم یَكُ

 شود و از. شیخ صدوق به دلیل این که در این دو حدیث کلمة)وارثٌ( نكره بوده و عموم وارثان را شامل می4یَكُونَ وارثٌ لِلمَیِّتِ أقرَبُ مِنهُ

برند. و اما نراقی ترند، نتیجه گرفته است که با وجود والدینِ میّت نیز نوادگانش ارث نمیطرف دیگر والدینِ میّت از نوادگانش به وی نزدیک

رط دیگری تنها در . یعنی بدون هیچ ش9کند: إبنُ اإلبنِ یَقُومُ مَقامَ اإلبنِگوید: اوالً از اسحاق بن عمّار روایتی را ذکر میدر ردّ این دیدگاه می

مخالفت آشكاری با این دیدگاه دارد. ثالثاً چون که فرزندِ فرزند در « زراره»گردد. ثانیاً روایت صورت نبود فرزند، فرزند وی قائم مقامش می

توان دالیل نیز می (. و اما با همین191و  11/199: 1241گیرد پس دیگر والدین از وی اقرب به میّت نیستند)نراقی، جایگاه فرزند قرار می

اند، ردّ نمود، زیرا اوالً در حدیث اسحاق بن اقربیت سایر فرزندان میّت را نسبت به نوادگان یتیمی که در جایگاه فرزندان میّت قرار گرفته

لَهُ وَلَدٌ وَ کانَ وَلَدُ الوَلَدِ  فَإن لَم یَكُن»فرماید: ای به عدم وجود سایر فرزندان میّت نشده است و در حدیث زراره نیز که میعمار، هیچ اشاره

جا که در ادامة حدیث فرزندانِ یک استفاده شده است ولی از آن« ولد»؛ اگرچه از لفظ مشترک...«ذُکُوراً کانُوا أو إناثاً فَإنَّهُم بِمَنزلَةِ الولدِ و 

شان در ارث سهیم نوادگان، بدون توجه به واسطة خود گردند، نه این که تمامیفرزند را به منزلة همان فرزند دانسته که جانشینِ وی می

توان این جانشینی را گردند، لذا کامالً مشخص هست که  فرزندانِ هر فرزند، به محض مرگ آن فرزند، در جایگاه ارثی وی نشسته و نمی

ارثی قرار گرفته و در نتیجه یک درجه یا بیشتر مقامی در جایگاه مشروط به عدم وجود سایر فرزندان میّت دانست، ثانیاً با اجرای سیستم قائم

 (، پس فرزندان نیز از نوادگان یتیم اقرب نیستند.11تا 1: 1992گردد)مصلحی عراقی، ها کاسته میاز درجة آن

 ذُأخُم یَهِمِدَعَ ندَم عِهِآبائِ قامَمَ ونَقومُیَ األوالدِ أوالدُگوید: ای است، صاحب لمعه میبنا براین تقسیم ارث در میان نوادگان، دو مرحله

(. پس فرزندان بالواسطة میّت، 442)لمعه/ بنتٍ والدَوا أَإن کانُ وَ ینِیَنثَاألُ ظِّحَ ثلَمِ رِکَلذَّم لِهُینَبَ ونَمُسِقتَیَ ، وَهِبِ بُرَّقَتَن یَمَ صیبَم نَنهُمِ لٌّکُ

ت دیگر نوادگان میّت از یک فرزند)دختر یا پسر(، سهم آن جایگاه را به تر هستند،به عبارمالک عمل در تعیین میزان ارث نوادگان و پایین

برند. برای نمونه؛ اگر میّت، یک پسر و یک دختر فوت شده داشته که از هر یک از آنان دو نوة پسر و دختر داشته باشد، ترکة وی به ارث می

 سهم( 92(:  متوفی)11: 1992گردد)مصلحی عراقی، شرح ذیل تقسیم می

 (42(          پسر)اوالد فوت شده( )14دختر)اوالد فوت شده( )                 
                  

 

 (9دختر)       ( 12پسر)         (   2دختر )        (        9پسر)               

 

 سهم اإلرث نوادگان یتيم با وجود فرزندان ميّت  -4-4
درجه ، با فرزندان میّت هم«قائم مقامی»نیستند، بر اساس قاعدة  تقسیم ارث در میان نوادگان یتیمی که واسطة آنان در قید حیات

 پذیرد:   ای و به شرح ذیل انجام میشده و به صورت دو مرحله

 (92متوفی)
 

 (92پسر)اوالد فوت شده( )
     

 (             42( )پسر)نوه میّت      (  14دختر)نوه میّت( )  

 )سهم نوادگان میّت تنها در یک خط مستقیم(

-------------------------------------------------------------- 

 (92متوفی)
                   

 (42(      پسر)در قید حیات( )14دختر)اوالد فوت شده( )  
         

 برد(ارث نمی«) 2»برد(   دخترارث نمی«)9»(   پسر2«)4»(       دختر9«)1»پسر                      

 )سهم نوادگان میّت در دو خط مستقیم متفاوت(

                                                           
گردند زمانی که میّت، فرزندی و شوند زمانی که میّت، دختر و هیچ وارثی غیر از آنان نداشته باشد و دخترانِ پسر قائم مقام پسر میدخترانِ دختر قائم مقام دختر می 1

 داشته باشند.هیچ وارثی غیر از آنان ن
 تر از وی به میّت باشد.شود)از نسل وی بوده است( مگر این که وارثی نزدیکهر صاحب رحمی به منزلة همان رحمی است که به دنبال وی کشیده می 4
 شود.پسرِ پسر، قائم مقام پسر می 9
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 نتيجه
بندی وارثان به طبقات و درجات مختلف، براساس اصول و قواعد مشخصی انجام یافته که اختالف نظر در تفسیر این اصول، تقسیم

 های مختلف شده است. با تحلیل و بررسی علمی این اصول مشخص گردید: م ارث میان گروهموجب اختالفاتی در احكا

تر، تنها از طرف خداوند حكیم و به ، اصل تقدّم وارث نزدیک(11نساء،)﴾... نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ أَیُّهُمْ تَدْرُونَ ال ... ﴿با توجه به عبارت -1

رسد عدم توجه به این نكته و استفادة و احدی حق اظهار نظر در این حوزه را ندارد. ولی به نظر می ( مشخص گردیدهاللَّهِ مِنَ فَریضَةًصورت)

 دوباره از این اصل به جای قاعدة حجب حرمانی، موجب گردیده تا در یک طبقه، وارثان درجة اول دوباره به خاطر قرابت بیشتر، تمامی افراد

 درجة دوم را از ارث محروم کنند.

ا درجه تفاوت اساسی دارد، در طبقه بر اساس اصل قرابت، با وجود تنها یک نفر از طبقة قبلی، هیچ فردی از طبقات طبقه ب  -4

تواند برای وارثانی که وی میان آنان و بعدی وارث نیستند، ولی در درجه، بر اساس قاعدة حجب حرمانی، یک فرد از درجة اول تنها می

 نه برای تمامی افراد درجة دوم. میّت واسطه بوده است، حاجب گردد،

تر با قاعدة حجب حرمانی تفاوت ماهوی دارد لذا عدم توجه به این تفاوت و استفادة آن دو به جای اصل تقدم وارث نزدیک  -9

تهم عدالتی مهمدیگر، موجب شده که نوادگان یتیم نیز به خاطر وجود فرزند میّت، از ارث محروم گشته و در نتیجه شارع مقدس به بی

 گردد.

و تفاوت آن با « وَلَد»، با توجه به مفهوم لغوی و اصطالحی کلمة(11نساء،)﴾... أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ وَلَدٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ فَإِنْ ...﴿در آیة شریفة   -2

حجب حرمانی، تنها برای  ترِ میّت نیز جزو وارثان طبقة اول هستند، لذا هر فرزندی بر اساس قاعدةهای پایین، نوادگان و نسل«ابن»کلمة

مقامی، فرزندانش در آن جایگاه ارثی قرار گرفته و به همراه سایر فرزندان فرزندان خودش حاجب بوده که با مرگ وی، بر اساس قاعدة قائم

ل و قواعد ارث بوده و رسد با اصالح قوانین قبلی و اجرای این حكم که مطابق با اصوگردند. لذا به نظر میمیّت، سهم آن جایگاه را وارث می

 عدالتی نیز جلوگیری کرد.)إن شاء اهلل(هیچ اشكالی بر آن وارد نیست، عالوه بر احقاق حقوق حقة نوادگان یتیم، از اتّهام شارع مقدس به بی

برابری سهم جنس ایست، یعنی ابتدا ارث در میان فرزندانِ بالواسطه، بر اساس دو اجرای قانون ارث در میان نوادگان میّت دو مرحله 

اند، دوباره مقام، در جایگاه ارثی آنان قرار گرفتهشان به عنوان قائممذکر نسبت به مؤنث تقسیم، سپس نوادگانی که به دلیل مرگ واسطة

 گردد.سهم آن جایگاه، بر اساس دو برابری سهم مذکر نسبت به مؤنث، در میان آنان تقسیم می
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